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Ðiện thư : aphancao@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 

 số 551 29 tháng 1 năm 2006 
Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

 
 

Thanh Tịnh 
 

Giải mê phá chấp thành thanh tịnh 
Quí tưởng Trời cao tự cứu mình 
Thành tâm tu luyện trí đẹp xinh 
Thực hành tự thức tự cứu mình 

 
Vĩ Kiên 

 
 

 
Nhân dịp xuân mới  Bính Tuất, 

Chúng con xin kính chúcThầy và Bà Tám thật nhiều sức khỏe, bạn đạo một năm tu tiến! 
Năm mới thành tâm kính chúc Thầy 

Tràn đầy sức khỏe lại dựng xây 
Bạn đạo nơi nơi vui tu tiến 

Cùng nhau học hỏi theo chân Thầy 
TBPÐN 

 
Mục Bé Tám từ  16/12/2005 đến 24/12/2005 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị 
tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo 
Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.   
Kính bái, 
Bé Tám 

 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường 

 
1) Tinh thần sáng trong là sao? 
2) Tự hiểu để làm gì? 
3) Thức đến đâu mới đúng? 
4) Tu sao mới đúng ? 
5) Hành sao cho vừa? 
6) Ðến nơi nào mới đúng? 
7) Vô cùng là nơi nào? 
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1) San Diego 16-12-2005 10:15AM 
Hỏi: Tinh thần sáng trong là sao? 
 
Đáp: Thưa tinh thần sáng trong là không còn dấy 
bận. 
                   Kệ: 
       Không còn dấy bận tâm rất yên 
       Chuyển hóa thâm sâu tự cảm hiền 
       Quí yêu Trời Phật tâm cảm yên 
      Thành tâm tu luyện tự tâm yên 
 

2) San Diego, 17-12-2005  10:20 AM 
Hỏi:  Tự hiểu để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa tự hiểu để tự tu 
  Kệ: 
 Tự tu tự tiến là trí sáng tâm minh 
 Qui hội tình người nay tự thức 
 Sáng suốt minh tâm rõ tình người 
 Duyên lành tự thức rất nhiệm mầu 
 

3) San Diego, 18-12-2005 
Hỏi :  Thức đến đâu mới đúng? 
 
Ðáp:  Thưa thức đến vô cùng mới đúng 
  Kệ: 
 Bao dung tình thế cảm thấy vui 
 Chung tiến chung hành qui một mối 
 Tiến hóa thâm sâu chỉ nhớ Trời 
 Quí thông Trời Phật dày công tu 
 
(19-12 Thầy không có viết) 
 

4) San Diego, 20-12-2005 
Hỏi:  Tu sao mới đúng ? 
 
Ðáp :  Thưa tu khai trí minh tâm mới đúng 
  Kệ : 
 Thương yêu tha thứ là thức giác 
 Khai trí minh tâm tự tiến thầm 
 Quí tưởng Trời cao không giờ dứt 
 Qui hội tình người duyên Trời độ 

5) San Diego, 21-12-2005  14 : 55  
Hỏi :  Hành sao cho vừa? 
 
Ðáp:  Thưa hành cho thông suốt mới vừa 
  Kệ: 
 Thực hành chất phát sống sớm trưa 
 Duyên đẹp tình Trời nay tương ngộ 
 Khai triển tâm thân tự bước vô 
 Duyên đạo tình đời gieo duyên tốt 
 

6) San Diego, 22-12-2005  14: 56 
Hỏi:  Ðến nơi nào mới đúng? 
 
Ðáp:  Thưa đến nơi vô cùng mới đúng 
  Kệ: 
 Thực hành đứng đắn sẽ đến nơi 
 Hành thông đời đạo nhớ tưởng Trời 
 Minh tâm kiến tánh qui đường đạo 
 Thành tâm tu tiến sẽ bước vào 
 
(23-12 Thầy không có viết) 
 

7) San Diego, 24-12-2005  1: 40 AM 
Hỏi:  Vô cùng là nơi nào? 
 
Ðáp:  Thưa đường đi hoài không hết 
  Kệ: 
 Thế gian lắm cảnh lắm đường tiến 
 Học hoài không hết học hoài không xong 
 Thực hành chánh giác tự khai thông 
 Quí Trời tưởng Phật mọi sự xong 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Người nào cũng muốn làm xếp xòng thiên hạ, cũng muốn tốt, muốn được sự bảo vệ tuyệt đối. 

Nhưng mà làm sao đạt được? Biết được sanh tử là cái gì? Chỉ có người tu mới thấy rõ tử sinh. Trong 
sinh có tử, trong tử có sinh. Ðó là bài học. 

Bây giờ bạn có thể chết rồi mà bạn còn thiếu, bạn cũng phải luân hồi trở lại để học. Học cho hết 
khoá mới đi. Không có đi ngang xương được. Rất công bằng ở đó. Mà bạn tu vọng đọng cách mấy, ở 
sát với ông Phật, nuôi ông Phật ở trong bụng, rồi rốt cuộc tới thời ngày nào bạn bị cái sự sai lầm đó rồi 
bạn phải chịu thôi. 

Ông Phật cũng đã cho biết rằng: ổng sửa ổng, ổng mới có ngày nay. Mà bạn không chịu sửa 
mình thì làm sao bạn có ngày nay được? Ðó, cho nên không có sự ỷ lại. Phải thực hành bất cứ giá nào, 
tùy duyên nghiệp của mọi người, nó đưa đến đâu chúng ta phải học đến đó. Chúng ta học mãi, học hết 
tất cả các khóa khổ mới đắc đạo được. Các bạn thấy Quan Âm cũng phải chịu khổ, oan ức đủ thứ. 
Quan Âm Thị Kính, Thích Ca cũng phải chịu khổ, Jesus Christ cũng phải chịu khổ. Bạn thấy không? 
Những vị đó đều hành trong khổ mới thành công. 

Nếu bây giờ chúng ta nói cái nào cũng muốn hết, cái gì cũng muốn bề trên chứng kiến và giúp 
đỡ, cha tui chết ông cũng đem lên Trời, anh tui chết ông cũng đem lên Trời, mẹ tui chết cũng đem lên 
Trời, tất cả bao hết trọi. Sao được! Làm sao được! Cái đức hạnh của người đó chưa có, nó phải học bài 
đó. Chỉ trợ cho mình nếu mình có tâm tu, mình tâm nhẹ, tu... 

Ðó, cũng như bây giờ, các bạn đã xét rõ tại sao nhờ ơn trên lại không được, mà tự hành lại đắc 
pháp? Ðó! Cho nên các bạn bây giờ có cơ hội, người Việt Nam có nhiều cơ hội học hỏi. Bây giờ các 
bạn thấy, có những người bạn cả gia đình chết chỉ còn một mình mà thôi, rồi người đó thế nào? Ngày 
đêm nó đau khổ. Tại vì sao? Tại vì nó hướng về nhũng người chết, thì những người chết phải hướng 
về với nó. Mà nó nặng đó thì những người chết lôi cuốn nó, nó càng nặng thêm. Mà nó biết tu, nó 
hướng nhẹ, nó càng ngày càng tu càng hướng nhẹ, biết định luật của hóa hóa sanh sanh của mỗi phần 
hồn phải học, thì nó không cam ôm tất cả nhiều việc, thì phần điển của nó được thông nhẹ, thì ảnh 
hưởng cho đối phương cũng được hưởng nhẹ, tới lúc nó được giải thoát toàn diện, sáng suốt thì những 
phần hồn đó cũng được siêu độ luôn. 

Cho nên huynh đệ trong gia đình cũng vậy. Nếu anh em mình có lòng thương yêu gia đình, mình 
phải tu để hướng độ, để siêu độ cho tất cả những phần hồn liên hệ với mình, đó là một cái nghiệp 
duyên của mỗi gia đình. Ðó là một bài học sắp đặt của thượng đế để cho chúng ta học. Cha Trời đã 
cho chúng ta học, cho chúng ta học rõ định luật luân hồi, hồn là trường sanh bất diệt. Nếu nó không 
phải trường sanh làm sao chúng ta nhắc nó là tâm của chúng ta chịu không nỗi, chúng ta nặng trược, 
chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta cảm thấy đau khổ, tại sao? 

Nếu các bạn hiểu được, các bạn tu được Siêu Chân Lý rồi, thì những cái chuyện đó nhắc một 
triệu lần nó cũng như không. Bởi vì bạn thấy rõ mỗi phần đã và đang tiến hóa, cho nên bạn không có 
động trong đó. 

“Xuyên qua cảm giác thừa hành 
Trong sanh có tử, tử sanh hợp hòa” 

Chúng ta thấy rõ một chút, anh em tôi bị chết sông chết biển, tôi đau khổ như vậy. Bây giờ tôi 
tu, tôi được nhẹ, người khác thế nào? Người khác chưa tu còn trầm trọng hơn. 

Cho nên ông Phật mới thấy ở thế gian nghiệp lực nhiều quá, rất chậm tiến. Ðạo đức không có, 
miệng nói đạo đức nhưng tâm không bao giờ thực hiện được đạo đức. Có cái ý niệm đạo đức thôi chứ 
thực hiện đạo đức không có ai thực hiện, không ai chịu làm, làm sao có đạo đức? Tự làm lấy mình, 
mỗi người trong cộng đồng càn khôn vũ trụ đều biết sửa lấy mình để hiểu sự sai lầm của mình thì nó 
mới lộ diện đạo đức. Còn không hiểu sư sai lầm của mình mà lại xóa bỏ, tiêu diệt sự thanh lọc sai lầm 
của mình, thì làm sao có đạo đức được? 

“Xuyên qua cảm giác thừa hành”. Thấy trong sanh có tử, trong tử có sanh học tiến hóa, nó thanh 
lọc qua một cái lớp khác. Ai cũng phải chết chớ đâu có người nào không chết. Ông Phật xuống thế 
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gian tu thành Phật rồi ổng cũng phải chết. À... hình của Chúa..., cũng phải chết, phải đóng đinh rồi mới 
có sự tiến hóa. 

“Cộng đồng vũ trụ chung nhà 
Cùng cha cùng mẹ tạo hòa nơi nơi” 

Khi chúng ta ý thức, thức giác chân lý, thì “cộng đồng vũ trụ chung nhà”, “cùng cha cùng mẹ tạo 
hòa nơi nơi”. Thấy không? 

Cha Trời mẹ đất rõ ràng. Các bạn sống với ai bây giờ? Rốt cuộc rồi cũng Trời Ðất thôi. Ði đâu 
cũng vậy. Ði đâu rồi cũng đối đầu với thiên cơ. 

THƯ TỪ LAI VÃNG 
 

           Kính thưa Thầy, 
  Chúc Thầy năm mới đủ đầy 
Tâm linh thoải mái ốm gầy xa chơi 
  Ngày ngày đi tắm đi bơi 
Uống ăn thoải mái thảnh thơi phỉ tình 
  Cu quay cá hấp giúp mình 
Xác thân khỏe mạnh tâm linh nhẹ nhàng 
  Mừng xuân Phật tánh an khang 
Xa xôi con có muôn vàn cầu mong 
  Mong rằng Cha Mẹ Bề Trên 
Độ Thầy mãi mãi vững bền tâm   linh 
  Để giúp dân Việt của mình  
Lần lần giác ngộ tánh tình đổi thay  
  Nhớ luôn niệm Phật hằng ngày 
Noi gương hạnh đức cao dày Vĩ Kiên 
  Toàn dân thần thức dịu hiền 
Sống đời thanh tịnh nhẫn kiên hoà mình 
  Theo Thầy tiếp tục hành trình 
Vô-Vi phát  triển nước mình rạng danh. 
Kính bái, 
Nguyễn Đình Trí,  

         Thầy phúc đáp, 
  Cảm ơn Bác khen thưởng nhiều 
Đầu năm chúc Bác năm hiền sống vui  
  Bình tâm xét rõ đạo mùi  
Khó khăn tự vượt rèn trui đạo lành 
  Tự mình thức giác hướng thanh 
Trời cao bể rộng đạt thanh đạt hòa 
  Bên Trên tưởng nhớ tình Cha 
Hằng ngày ban chiếu vượt qua thế tình 
  Đi đi lại lại một mình 
Hành thiền tự giác sống yên tâm thời  
  Chuyển theo quyết liệt thiên cơ 
Giúp hiền tại thế rõ cơ thiên đình 
  Thế gian lắm cảnh bực mình 
Đời là tạm cảnh hướng khuynh về Trời  
  Tu cho tiến hoá kịp thời  
Về quê sum hợp sống đời an vui 
Quí Thương 
Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên  
San Diego, 14/1/2006 

Dallas,  10/1/2006 
THƠ 

                CHÚC XUÂN 
Ðông chí Xuân về, Dậu khuất xa 
Từ tâm cứu giúp, phước như hà; 
Núp trong Ðạo Ðức cơ thanh lọc, 
Hướng ngoại ác ôn kiếp đọa sa; 
Chánh Pháp ố chuyện đời buông bỏ hết, 
Tâm Tà tạo nghiệp ố Ðạo lìa xa; 
Thành tâm: Bính Tuất chúc tinh tấn, 
Ðằng Thiên đông đủ thỏa lòng Cha. 
             Kính bái, 
         MINH NGHĨA 
(Bình Tân, 16-01-2006) 
                        ==== 
XIN H ÃY CÙNG TÔI TU VÔ VI 
Xin hãy cùng tôi đến v ới nhau 
Vô vi nhân ái hết đau sầu 

Tham thiền nhập định tâm khai mở 
Thanh tịnh, an vui hiểu đạo mầu. 
 
Pháp luân thường chuyển, không ngừg nghỉ 
Khử trược lưu thanh, nguyện trở về 
Dẫn dắt sanh linh cùng tu tiến 
Hòa ái tu hành không chán chê 
 
Xin hãy cùng tôi tu tịnh thanh 
Từ bi hỉ xã hết đau sầu 
Công phu, công quả thương tình tiến 
Tạo quả an lành cho kiếp sau. 
 
Xin hãy cùng tôi chẳng lo buồn 
Không cam, không giữ, chỉ yêu thương. 
Trong kông mà có, hồn thanh nhẹ 
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Ngồn cội đi về, dạo cõi tiên. 
 
Xin hãy cùng tôi tinh tấn lên 
Minh tâm kiến tánh đạt tảng nền. 
Nối vòng tay lớn, xây đời mới 
Học hỏi không ngừng, hăng hái thêm 
 
Xin hãy cùng tôi biết lặng câm 
Cho tâm thức mở sáng như trăng 
Cho hồn hòa điệu cùng muôn giới 
Vũ rụ vui vày ca hát vang 
 
Xin hãy cùng tôi bắt nịp cầu  
Cho đàn em dại bước theo sau. 
Cho TÍNH THƯƠNG nở phô sắc thắm 
Cho ÐẠO ÐỨC tràn trên khổ đau 
 
Nhẹ nhàng, thanh tịnh, vui tươi thắm 
Ung dung, tự tại chẳng vấn vương 
Trong kông mà có : nguyện trời đất 
Vũ trụ cùng ta ca hát vang 
 
Xin hãy cùng tôi vui hát lên 
Hạnh phúc xuân về cùng hòa tan 
Dìu nhau tu tiến trong thanh tịnh 
Theo bước chân thầy: tâm trí minh. 
 
Xin hãy cùng tôi: buông bỏ theo 
Mùa xuân tươi thắm ánh từ bi. 
Ngàn đóa hoa tâm bừng khai mở 
Tỉnh thức, an vui nở nụ cười. 
             LA,CA 01-27-06 
         TRAN VIET BAC 
                   ===== 
  CHÚC XUÂN HẢI NGỌAI BÍNH TUẤT 
(2006) 
NĂM MỚI THÂN CHÚC MỌI NGƯỜI 
THÂN TÂM AN ỔN - ÐẠO ÐỜI THĂNG HOA 
VIỆT NAM ố HẢI NGOẠI TUY XA 
CÙNG CHUNG THANH ÐIỂN HÓA RA LẠI 
GẦN 
THÂN THƯƠNG BÀN BẠC GIẢI PHÂN 
GIÚP NHAU TIẾN HÓA ÐẠT PHẦN THANH 
CAO 
ÐẠO ÐỜI GIỮ VỮNG TRƯỚC SAU 
SỚM HÔM THIỀN ÐỊNH ÐỂ MAU TRỞ VỀ 
GIẢ TỪ TRẦN TRƯỢC U MÊ 
CHUNG VUI SUM HỢP DỰA KỀ PHẬT TIÊN 
NAY MỪNG BÍNH TUẤT TÂN NIÊN 
CHÂN THÀNH THƯƠNG QUÍ, 

“THẰNG ÐIÊN” CHÚC MỪNG 
CHÚC HUYNH ÐỆ TIẾN KHÔNG NGỪNG 
ÐẠO TÂM KHAI SÁNG TỪ TỪNG PHÚT 
GIÂY 
ÐÊM NGÀY THỌ ÐIỂN NGẤT NGÂY 
LUÔN LUÔN AN LẠC VUI SAY ÐẠO ÐỜIà 
 
TỚI ÐÂY XIN TẠM DỪNG LỜI 
THIỀN ÐĂNG NHẬP ÐỊNH HƯỚNG TRỜI 
     ÐẰNG THIÊN! 
                           THI ỀN ÐĂNG 
              (Tao Ðàn PN, 01-01-2006) 
                  =============== 
     XUÂN SẮP VỀ CHƯA 
 
Xuân về giữa lạnh giá băng 
Xuân về giữa giảm và tăng chợ đời 
Xuân về bận rộn thảnh thơi 
Xuân về giữa lúc người người ngẫn ngơ 
 
Xuân ơi, sao quá đổi dời 
Xuân còn lạnh lẽo tơi bời cỏ hoa 
Xuân thông khuất nẽo ta bà 
Xuân làm thay đổi lòng ta sai lầmà 
 
Xuân về xoá bớt tối tăm 
Xuân mang sáng suốt trao tâm diệu hiền 
Xuân làm sáng mãi thiện duyên 
Xuân qua Xuân lại vẫn triền miên Xuân 
 
Xuân về, trổi khúc tưng bừng 
Dù sao đi nữa cũng mừng đón vui 
Xuân mang hương vị đẩy lùi 
Âu lo, nặng trĩu, ngược xuôi xa rồi 
 
Xuân ơi, giữ mãi niềm vui 
Xin trao một ít cho đời bơ vơ 
Xuân đừng lặng lẻ làm ngơ 
Ðể cho dao động đợi chờ sang năm 
 
Xuân về, thanh tịnh nội tâm 
Tình Xuân nấng níu, âm thầm đợi ai? 
Trượng phu, Quân tử, Hiền tàià 
Trao duyên đạo đức cho ai cảm lòng 
 
Cảm lòng Xuân giữ tâm không 
Hồn nhiên với một tấm lòng thủy chung 
Gian nan chiến đấu đến cùng 
àGiữ gìn nhân đạo, hiếu trung Phật Trời 
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Tình Xuân đọng lại khắp nơi 
Xuân xưa Xuân mới Xuân đời trăm năm 
Xuân nào làm chủ phàm tâm 
Xuân nào pháo nổ vang ầm bên trong 
 
Thì Xuân ngà ngọc ngất lòng 
Âm Dương nối kết say lòng trong đây 
Âm Dương đã mấy Xuân rày 
Gian nan cách biệt! chờ ai tu hành 
 
Xuân này nữa! Mấy Xuân xanh! 
Chờ nhau đến bạc đầu xanh mới thành! 
Âm Dương hoà hợp long lanh 
Xuân này 
Hướng tới Thiện lành 
Vinh Quang 
          HCM, 21h00 ngày 11-01-2006 
                 TỪ HÙNG 
          ========= 
           ÐÓN XUÂN 
Ít cánh mai vàng nở đón Xuân 
Mùa Thu không đến dạ bâng khuâng 
Năm nay mưa gió nhiều thay đổi 
Riêng tánh người tu vẫn luyến trần 
Phải kiếp nhơn sinh là mộng ảo ? 
Sao người cõi thế mãi tham sân 
Vô Vi tâm kiếng mờ linh ảnh 
Biết đến bao giờ đạt pháp thân 
Xuân về xin chúc hiền huynh đệ 
Tam giới đồng qui tự xuất Thần. 
 
Phú-Nhuận, 28-12-2005 
               QUẾ PHƯƠNG. 
              ======== 
          LỠ MỘT MÙA XUÂN 
Bính Tuất niên! Xuân lại về!... 
Người người hối hả, bộn bề lo toan 
Riêng ta lòng chợt héo hon 
Bởi thêm Xuân nữa, chưa tròn Ðạo Tâm 
Vẫn còn lạc lối mê lầm 
Vẫn còn chìm nổi xa xăm bể trần 
Bao năm gội rửa tâm, thân 
Vẫn chưa tẩy hết trược trần thế gian 
Cõi đời rộng lớn thênh thang 
Nẽo Ðạo chật hẹp, gian nan khó về 
Lại đón Xuân giữa bến mê 
Lại thêm Xuân mới bộn bề, nhiêu khê 
Một Xuân nữa lỡ nguyện thề 
Với bao trăn trở ố chẳng hề có Xuân! 
Xuân đời nhộn nhịp tưng bừng 

Âm thầm Xuân Ðạo, niệm từng phút giây 
Ăn năn tự kiểm dâng Thầy 
Con xin gia hạn tháng ngày luyện tu 
Vun bồi Ðạo Hạnh, Công Phu 
Mong Mùa Xuân tới nhàn du cõi lành. 
            Phú-Nhuận, 18-01-2006 
             MAI VĂN CHẤT. 
                  === 
             TỰ THUẬT THI (1) 
Một đời người gẫm lại càng ghê 
Sống cảnh nhân gian thấy não nề 
Ðau khổ dập dồn trong danh lợi 
Vật chất đeo mang khó mọi bề 
Ðã biết được rồi nên tháo gở 
Tìm đường giải thoát trở về quê 
Lo tu cho kịp thôi kẻo trể 
Minh sư thấy đó chớ đừng chê 
 
Ðừng chê pháp Phật quý không lường 
Của báu trời ban đủ tình thương 
Niệm phật Soi hồn tâm sáng suốt 
Pháp luân thường chuyển nhiệm vô thường 
Thiền đi sẽ trở về đất đạo 
Cảnh khổ xa rồi chẳng vấn vương 
Ráng tu thoát tục về cảnh Phật 
Mới về cực lạc chổ dựa nương 
          Thanh Sử ( TVTLTC) 
                      ======== 
          TỰ THUẬT THI (2) 
Làm người phải khổ lẻ tự nhiên 
Thiện ác tạo ra bởi đồng tiền 
Tuổi thọ càng cao nhiều đau khổ 
Chán ngán cõi này sống đảo điên 
Vô vi pháp quý nay tiếp nhận 
Vui thích mỗi đêm quyết chí thiền 
Lui được vọng tâm về thanh nhẹ 
Nhận được pháp mầu bởi thiện duyên 
 
Thiện duyên do Ðức Phật ban ra 
Trong khắp chúng sanh cõi ta bà 
Cửu khiếu vào ra an tự tại 
Huỳnh đình ngắm cãnh hát ngân nga 
Chuyển theo hiệp tích lòng thanh nhẹ 
Sớm tối nê hoàn ríu rít ca 
Lòng tưởng cửu huyền về cực lạc 
Giải thoát từ đây hiệp nhứt gia 
              Thanh Sử ( TVTLTC) 
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           CHÚC XUÂN BÍNH TUẤT  
BÍNH TUẤT VUI XUÂN CHÚC ÐỆ HUYNH 
CÙNG NHAU XÂY DỰNG ÐẠT CHƠN TÌNH 
THỰC HÀNH CHƠN PHÁP TRỪ PHIỀN NÃO 
KHAI MỞ TÂM LINH THOÁT NGỤC HÌNH 
CHIA RẼ KHÔNG CÒN ố CHUNG DỰNG 
ÐẠO 

THƯƠNG YÊU ÐOÀN KẾT ố TỰ QUÂN 
BÌNH 
THẤM NHUẦN CHƠN LÝ THẦY MINH GIẢI 
TINH TẤN CÔNG PHU VỮNG TIẾN TRÌNH. 
             THIỀN TÂM 
    (Tao Ðàn Phú Nhuận, 01-01-2006) 

H ƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1/ Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho NGUYỄN HỮU HIẾU là em của bạn 
đạo NGUYỄN NGỌC DUNG và LÊ HÙNG; sinh ngày 13 tháng 01 năm 1984, mất tại Los Angeles 
California lúc 1 giờ khuya ngày 22 tháng 01 nạm 2006, hưởng dương 22 tuổi 
2/ Kính xin quý bạn dạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn dạo Phan Tấn Mai, mất ngày 01 tháng 01 nam 
2006, tại thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, hưởng thọ 76 tuổi. 
Minh Quách 
(Thiền Đường Lưu Tâm, California) 
 

Một Món Quà Đầu Xuân 
 
Kính thưa Qúy vị,  

- Với nhũng ai từng quan tâm đến tương lai, tiền đồ sáng lạng của con cháu chúng ta 
làm sao trẻ con chúng ta có thể đọc được quốc ngữ lưu loát và phát âm tiếng Việt 
đúng giọng khi chúng ta đang sinh sống tại hải ngoại, bận rộn với cái ăn cái sống 
hằng ngày không có thời gian dành riêng hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng, 

- Với những ai từng quan ngại con cháu chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa 
hiện sinh, không tâm linh chỉ thuần sống với vật chất 

- Với những ai đang tìm một món qùa Xuân giá trị để biếu tặng trong lúc viếng thăm 
chúc Tết thân nhân bạn bè ngày đầu năm, v.v… 

 
Kính thưa Qúy vị, DVD Karaoke Tiếng Dựng Xây I, hoàn tòan đáp ứng được những quan 
ngại vừa nêu trên. 
 

- DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây I sẽ giúp cho con em chúng ta tự đọc được 
quốc ngữ lưu loát, hát được tiếng Việt chính xác như những ca sĩ VOVI đã từng trình 
diễn được nhiệt liệt ngợi khen.  

- Nhạc Thiền VOVI là những thiền khúc với lời ca thấm nhuần triết lý đạo đức của 
Thiền sư Lương Sĩ Hằng như một kim chỉ nam cho chúng ta, cho con cháu chúng ta 
định hướng trong cuộc sống loạn động của thời nay.  

- DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây, chỉ với giá ủng hộ 10 Mỹ Kim mà là một món 
qùa giá trị tâm linh sẽ tăng niềm vui cho cuộc viếng thăm ngày đầu năm, để chúng ta 
cùng nhau hát như những Ca sĩ thượng hạng trong làng âm nhạc Việt Nam hiện đại. 

 
Kính thưa Qúy vị, chỉ với giá ủng hộ 10 Dola một DVD mà Qúy vị sẽ tiếp tay cho Ban Thiền 
Ca VMC có thêm phương tiện tài chánh tiếp tục quảng bá Pháp Thiền VOVI đến với những 
đồng hương chưa duyên may gặp và hành pháp như chúng ta. 
 
Chỉ ủng hộ 10$ cho một DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây là cho một việc vạn năng, là 
trồng cây Hạnh Nhân cho chính mình, cho thân nhân, cho con cháu và cho đồng bào chúng 
ta. Rất mong thay và xin đừng ngại ngùng!   
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1) DVD KARAOKE TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY 1, gồm 1 DVD (ủng hộ $10US) 
sẽ được phát hành vào đúng ngày mùng 1 âm lịch, 2006, tức là ngày chủ nhật 29 tháng 1 
năm 2006 chung với:  
 
2) Bộ DVD KHÓA SỐNG CHUNG TÂN NIÊN & CHÚC THỌ ĐỨC THẦY, gồm 3 DVD (ủng 
hộ $10)  tại buổi tiệc chay đầu năm với Đức Thầy ở nhà hàng Seafood Palace. 
 
Để có các DVD  & tài liệu tu học, quí bạn đạo ở xa có thể liên lạc để  đặt hành với các 
Trưởng Ban Phân Phối: 
 
Trưởng Ban Phân Phối vùng Bắc Mỹ:  
1) Nguyễn Như Hoàng 
Tel: (408) 272-1428 
Email: john_hoang_nguyen@yahoo.com 
 
2) Võ Kim: 
Email: vnkdigital@yahoo.com 
3) Trưởng Ban Phân Phối tại Âu Châu:  
Đồng Trọng Trí: 
Leuchte 19, 60388 Frankfurt 
Tel 0049 - (0) 6109 - 375319 
Email: Tri.Dong@t-online.de    
 
4) Trưởng Ban Phân Phối tại Úc Châu:  
Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane, Waterford, WA 6152 
Tel: (08) 9450 7416 
Email: letanquoc@gmail.com 
 
Check payable to: Vo-Vi Multimedia Communication 
Thành thật kính chúc Quí Bạn Đạo một năm mới an khang. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 

 
VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI HỘI TỤ 

VINH QUANG TẠI BANGKOK 
(soạn ngày 26 tháng 1 năm 2006) 

 

21) Hỏi: Xin BTC cho biết thêm về tiến trình của Quỹ Tương Trợ: 
 

Đáp: BTC đang kêu gọi các bạn khắp năm châu ủng hộ QTT và việc kêu 
gọi này dự định sẽ được kết thúc vào ngày 28/2/2006. Song song với 
việc kêu gọi nói trên, BTC đang xin yêu cầu mỗi bạn đạo trong nước 
đăng ký QTT, xin báo cho BTC những chi tiết cần thiết như sau:  

- Tên họ 
- Ngày sanh 
- Nơi cư trú và phương tiện liên lạc khi cần (điện thoại, thơ, 

người trung gian vv…) 
- Thời gian thiền theo PLVVKHHBPP 
- Nghề nghiệp trong vòng 5 năm qua 
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- Tình trạng gia đình (độc thân, đã có gia đình, bao nhiêu 
cháu..) 

  
Xin các bạn đạo tại Á Châu sớm nộp đơn với ban ghi danh tại vùng của 
mình. Danh sách này sẽ được gom lại và trình lên Đức Thầy cứu xét. 
Sau ngày 28/2/2006 và sau khi tổng kết số tiền nhận được cho QTT, 
BTC sẽ tổ chức một buổi rút thăm. Việc rút thăm sẽ do chính Đức Thầy 
thực hiện. Số lượng các bạn được tuyển chọn tùy thuộc vào số tiền 
QTT nhận  được và danh sách này sẽ được thông báo ngay sau buổi rút 
thăm. 
 

Tổng số tiền nhận được cho QTT cho đến ngày 19/1/2006 là như sau:  
1 A/C Lương Sĩ Thường & Ái Tuyết US$2300 
2 BD T/D Jolicoeur, Montreal, 

Canada 
$100 

3 Nguyễn Châu $750 
4 Võ Nhàn Thanh $50 
5 BD Atlanta $700 
6 Thanh Hòa  $200 
7 Lai Hưng Thịnh $100 
8 TD Lĩnh Tâm, $CND   $300
9 Đỗ Sở  $40 
10 Ẩn danh $500 
11 Berthe Lê Xuân, Franc $62 
12 Vô danh $100 
13 Sony Nguyễn Hữu Cao Sơn $200 
14 Annie Golob $100 
15 Maria Pierre  Mongiat $100 
16 Nguyễn Kim Hà  $200 
17 Ẫn danh, $ Úc Kim   $ 5000
18 Simon R.  Crotty $100 
19 Nguyễn Văn Phước, PA $100 
20 Ẩn Danh, N. CA $200 
21 B/Đ TĐ Tứ Thông, Houston $620 
22 Bác Bùi thị Tý, Portland $100 
23 Sơn Loan, Las Vegas $200 
24 Hường McReynolds $1680 

 
Đặc biệt chị Hường McReynolds là người đã trúng lô độc đắc sổ xố 
2005 vừa qua. Nay chị đã cống hiến  lô độc đắc này vào  Quỹ Tương 
Trợ để giúp cho 3 bạn đạo VN tham dự đại hội 2006, và tự  chị ấy đã 
mua vé máy bay khác để tham dự đại hội.  
 
22) Hỏi: Có tin cho biết mỗi bạn ghi danh tham dự đại hội cần nộp 
một tấm ảnh. Xin BTC cho biết thêm về việc này. 
 
Đáp: Mỗi bạn đạo tham dự đại hội Bangkok cần nộp trước ngày 
28/2/2006 một tấm ảnh cở 3x4 (passport) hay bằng digital mới nhất để 
BTC dễ nhận diện khi đưa đón tại phi trường cũng như làm thẻ vào cửa 
cho bạn. Những bạn nào về VN, đã gởi cho BTC 2 hình passport, thì 
không cần gởi thêm nữa. Rất mong các bạn vui lòng hợp tác. 
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23) Hỏi: Xin hỏi khi nào BTC  cần biết số hộ chiếu (passport) của 
các bạn ghi danh tham gia đại hội? 
 
Đáp: Về thủ tục khách sạn cũng như máy bay, BTC đều cần biết số hộ 
chiếu, ngày cấp cũng như ngày hết hạn. Đặc biệt, các bạn dự tính về 
VN, xin vui lòng gởi cho BTC một copy của passport và hai tấm hình 
để xin visa vào VN. 
 
24) Hỏi:  Lệ phí Đại Hội có thể trả thành nhiều kỳ như Đại Hội năm 
rồi được không? 
 
Đáp: Bạn đạo nên trả nhiều kỳ như các đại hội trước. Đây là thời 
gian cần lưu ý:  
 

       

PAYMENT 
DUE DATES TOUR 1 

Deposit 
12/31/05 

First 
Installment 
Feb 15/06 

Final Payment  
May 1/06 TOTAL   

$2,178 Single $200 $871 $1,107 $2,178  
$1,838 Double $200 $735 $903 $1,838  
$1,788 Triple $200 $715 $873 $1,788  
$898 Child $200 $359 $339 $898  

            
PAYMENT 

DUE DATES TOUR 2          
$2,428 Single $200 $971 $1,257 $2,428  
$2,088 Double $200 $835 $1,053 $2,088  
$2,038 Triple $200 $815 $1,023 $2,038  
$1,008 Child $200 $403 $405 $1,008  

            
PAYMENT 

DUE DATES TOUR 3          
$1,228 Single $200 $491 $537 $1,228  
$888 Double $200 $355 $333 $888  
$838 Triple $200 $335 $303 $838  
$168 Child $50 $67 $51 $168  

            
       
 
Xin lưu ý là các chuyến bay từ VN sang Bangkok rất có giới hạn, đặc 
biệt vào những ngày 15/8 – 16/8/2006. Để bảo đảm chuyến bay cho các 
bạn đạo vào những ngày này, xin các bạn vui lòng lấy quyết định càng 
sớm càng tốt.  
 
Kính chúc các bạn đạo Vô-Vi một năm Bính Tuất vạn sự an khang. 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
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XIN KÊU GỌI Ý KIẾN CỦA QUÍ BẠN ĐẠO ĐÃ ĐÓNG GÓP XÂY CẤT 
THIỀN VIỆN VÔ VI CAIRNS, ÚC CHÂU 

 
Theo các thông báo trên TBPTĐN (507, 549 & 550), Quí Bạn Đạo đã rõ một phần nào vấn đề nan giải 
của Hội Từ Thiện Vô Vi với trách nhiệm xây cất Thiền Viện Vô Vi Cairns, Úc Châu. Theo lời chỉ dạy 
của Đức Thầy, số tiền trong ngân khỏan của Hội là $543,235 sẽ được dùng mua lô đất 24 hecta tại 
vùng Suối Bích Ngọc, Cairns.  
 
Hiện nay, tài sản của Hội gồm có (1) số tiền còn lại $543,235 Úc kim và (2) lô đất cũ ở Deeral với một 
trị giá khỏang $219,000. Hội cần sự giúp đỡ của Quí Bạn Đạo để giải quyết những số tiền sau đây: 
 
(1) Số tiền thiện nguyện của bạn đạo (khỏang $340,000);  
(2) Số tiền bạn đạo cho Hội vay ($101,286);  
(3) Số tiền đặt cọc xây cốc (Đức Thầy: $94,672, B/Đ: $415,842); 
(4) Số tiền mua miếng đất Deeral năm 1999 (Hội: $60,545, 1 thành viên: $150,000*). 
 
Xin Quí Bạn Đạo hồi âm cho Hội biết ý kiến trên vấn đề tiếp tục tham dự ủng hộ mô hình xây 
cất Thiền Viện Cairns theo như ý của Đức Thầy hiện nay. Nếu vì hòan cảnh cá nhân, xin Quí Bạn 
Đạo vui lòng cho biết Hội phải giải quyết số tiền hòan trả lại như thế nào cho công bằng, vì chi phí 
hành chánh các anh chị có trách nhiệm trước đã tốn trên $300,000 và có thể lên trên $400,000 vì đã có 
ký hợp đồng. 
 
Số tiền của Đức Thầy ($94,672), chị Nguyễn Thị Mỹ Kim ($25,504) ở Canada và cô Phạm Xuân 
Hồng ($5,000) ở Cairns đã cho Hội giữ lại dùng vào chương trình xây cất Thiền Viện Vô Vi tại vùng 
Suối Bích Ngọc. Anh Trần Ngọc Quang ($65,001), qua chị Trần Ngọc Bích ở Mỹ, đã cố vấn luật sư để 
lấy lại nguyên vẹn số tiền đóng góp xây cốc. Ngòai ra, Hội chưa chính thức nhận được những hồi âm 
của các mạnh thường quân ở (1)-(4) bên trên từ khi có thông báo trong TBPTĐN 549. 
 
Nếu Quí Bạn Đạo có thể hồi âm trước ngày 05/02/2006 và cho biết ý kiến trong vấn đề này, đó sẽ 
là một khích lệ rất lớn cho Hội. Sau ngày này, Hội sẽ xem rằng Quí Bạn Đạo vẫn tiếp tục tham gia 
ủng hộ chương trình xây cất Thiền Viện Vô Vi Cairns, Úc Châu, theo như sự chỉ dạy của Đức Thầy. 
Do đó, Hội sẽ xúc tiến mua khu đất 24 hecta tại vùng Suối Bích Ngọc theo như dự án đã trình qua trên 
TBPTĐN 550. 
 
Xin hân hạnh đón chờ những hồi âm xây dựng của tòan thể Quí Bạn Đạo. 
 
Thân ái kính chúc Quí Bạn Đạo một năm mới vui, khỏe và tu hành mãi tinh tấn. 
 
Lê Tấn Quốc 
Hội Từ Thiện VôVi 
Tây Úc, ngày 25/01/2006 
4 New Ross Lane, Waterford, WA, Australia 6152 
Tel/Fax.: +61 (08) 9450 7416 / 0422 091358(di động) 
Email:  letanquoc@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  Theo danh sách kế tóan, Hội trả $60,545 cho miếng đất và số tiền chi phí $150,000 rất phức tạp. 
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Giấy tờ cần thiết – Điều lệ nhập cảnh tại Thái Lan 
Để sửa sọan cho Đại Hội tại Bangkok, Thái Lan, xin quý bạn lưu ý về các giấy tờ cần thiết như sau: 

1) Bạn đạo có quốc tịch Mỹ (US Citizens), Canada, France, Germany, Hongkong, Malaysia, 
Singapore, Australia, Belgium, Denmark, The Netherlands, Laos, Luxembourg, Norway, 
Switzerland, United Kingdom, Vietnam  
Cần có sổ thông hành có hiệu lực ít nhất là 6 tháng kể từ ngày tổ chức  đại hội tại Bangkok  
(hiệu lực đến ngày 1 tháng 3 năm 2007) và trình vé máy bay khứ hồi với thời gian lưu trú 
không quá 30 ngày tại Thái Lan .Passport cần có ít nhất 1 trang giấy trống để đóng dấu visa 
đến Thái. Quý bạn không cần xin visa nếu ở Thái Lan dưới 30 ngày. 

2) Bạn đạo có quốc tịch CHINA, Taiwan có thể làm visa 15-ngày (tourist visa) khi đến Thái Lan 
với điều kiện như sau: 

- Trình sổ thông hành (passport) có hiệu lực ít nhất 6 tháng và passport còn 1 tờ  giấy 
trống để làm visa (hiệu lực đến ngày 1 tháng 3 năm 2007) Trình vé máy bay khứ hồi 
với thời gian lưu trú tại Thái-Lan là 15 ngày hay ít hơn. 

- 1 tấm hình passport photo chụp trong vòng 6 tháng trở lại 
- Đóng số tiền 1,000 Baht (1 ngàn Baht) (tương đương 25 USD) trả ngay tại cơ quan 

Immigration ở phi trường. Lưu ý : chỉ nhận tiền Thái/baht thôi. 
Bạn đạo thường trú tại Mỹ (US Permanent Resident) có thẻ xanh (Alien Registration card) cần xin 
visa vào Thái Lan như sau: 

- Nộp US Re-entry permit với hiệu lực ít nhất là 6 tháng kể từ ngày tổ chức tại Bangkok  
(hiệu lực đến ngày 1 tháng 3 năm 2007) 

- Photocopy trang có hình của Re-entry permit 
- Điền  1 visa application form 
- Nộp 2 tấm hình lọai passport photos  
- Copy của vé máy bay khứ hồi đi Thái – Lan (Paper ticket hay confirmed electronic 

ticket) 
- Gửi  bản Photocopy  thẻ xanh luôn 2 mặt (copy both sides of  your alien registration 

card) 
- Nộp bank statement (giấy nhà bank) với số tiền trong ngân hàng ít nhất là 1000 USD 

cho 1 gia đình hay 500 USD cho 1 cá nhân. 
- Nộp giấy của sở làm (chứng nhận có đi làm tại Mỹ). Trường hợp các bác lớn tuổi 

không đi làm thì ghi “RETIRED” (về hưu) trong phần khai nghề nghiệp trong đơn xin 
visa. 

- Lệ phí xin visa (Single-entry visa) là 25 USD(trả bằng money order hay cashier’s 
check) 

Vì visa chỉ có hạn 90 ngày, xin quý bạn  nộp giấy xin visa khỏang 90 ngày trước ngày 
khởi hành, vì nếu làm quá sớm, visa sẽ hết hạn. 
 
Thời hạn xin visa nếu đến tận Tòa Lãnh sự Thái Lan là trong vòng 2 ngày, hoặc 2 đến 3 
tuần lễ qua đường bưu điện. 
Xin liên lạc thêm: 
ROYAL THAI CONSULATE General 
611 N. Larchmont Blvd, 2nd Floor, 
Los Angeles, CA 90004 
Tel. 323.962.9574 
Website: www.thai-la.net 
4)  Bạn đạo không có quốc tịch hoặc  không thuộc các quốc gia trong Phần 1 và 2, xin 
liên lạc với tòa Lãnh Sự Thái tại quốc gia mình cư ngụ để hỏi về điều lệ nhập cảnh tại Thái 
Lan. 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,  


